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ST1LLEH-VE1: Et stort fly ng flåteslne rascr rundt oya
Cava. I flåtetrefningen snM begynte torsdae kveld ble 2 japara

2 ,estroyerc alvårrig skadet av amerikanske og nedenlnndske
Det cD mblfg ct n.zså et  5.  japansk krigsskip ble skadet. Man
nensk krysser ekaploderte under kampen. En alliert destroyer
Luftanerepet utenfor Bali ble utfort  av  allierte bombe- og jac,
"gor senket ct stort japanak transpOrtskip og oppnådd fulltreft,
ke kryssere oe  c'estroyere, I lopet av andre angrep motHjapanse,.

ble fulltreffere oppnådd på 4 andre store japanske skip
nele natteL oe det blir meldt nt de allierte styrker fortsetter
GL  britiske flyene i Burma har rettet kraftigc angrep mot •japerceR,
ct britiskc forsvaret har gjentatte ganger gått til motangrec
stillineene ved Bilinelva. Japancrne har ejort et nytt anercp  c
i miltre Burma. En melding fra Chungking forteller at kinesnEe
trepper har slått angrepet tilbnke. Japan har tapt minst 7on bee'
jegere slden de gikk inn verdenskrigen, Dette tall soln by);T:, -
elle kommuntkcer nevner ikke de fly som Japan har:mistet
700 fly sicr mun i Londen, betyr at jelpens fnontlinjeflystyrke —
med 2o %, - I London blir det nå fortelt nærmere enkelltheter  97
nrbeid som kineserne har nedlngt for å bygge en  ny'  Burmavei sne

tje for Chiang Kai Shek. loo‘oon arbeidege og  26.000  ateineR
aloctd men å bygc:p denne nye ruten soM vil CIt  3.2oo  kme lang,
at veien  eå g•jennom Eibot'og Afgan. I vestekomåer len tll
men mcl jerabnicne vcd Caloutta og ChitagOny°  eb  i ost med Once
Tshungking, Gencral Chicang Kni Shek var clierede i 1939 klcn v
trengte en ny vci ng arbeidet-hat vært å gane i 2 år, Scmme  tcol.
så vil Kinc  fR  sine ,forsyninger.

RUSSL4,,ND:  På ostfronten .rykker rusSerrp freMdcles_frambveo
for at  lf,„s1Rrn6 cjor fortvilet motstand,  Mcfrskalk Tibeehenkos
ayerusslcnd nar rykket fram nverl6o,km. bortenfor -Tagantog  ra
canyske Kev, Busscrne har giort_nye 1a.ndstigninger på Krim for
framryknineen mot Fendosin. Leningral Knineknater har kunns:'or •
se-ier pA rorlfronten, De rusSiske étoMtropper lo scg vei ,gjencT
ninger ag elokkhus og crobre,t- viktige tyske forsvarsstIllineco  e-a
1 heddc til trose for tyakc metangrep. I KalininKvsnittet,
Meskva pågår det hoftigc kamPcr. Gencral Chukows trepper hcp.
elv oe drevet en kele inn i de tyske Sr,j,
iåcg: Den tyske krigsmeskilien cr underminert. .men ik7e odelgeh,
ng bledig kamp står foran oss, icvlsen er overbevist om a*
t -lte våreffensiv v.il bli slått tilbake og  ot  Hltlers armeer i 7.

slått i år, Den mcgct omtolte vå,roffensiv vil bli en fjoeå-
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32'itiske kcmppatruljer i Libyn har igjen vært i viren
en brel frcnt vestenfor Gazala, heter det i dagens koemunikdo 1:
Dct npeayses at  1 c. tyske og italicnske patruljer man mptte stole y
sen tilbake norlover s  men tienden har betydelige styrker i

Idng blir let fartalt hvorledes en brlt•sk destroyer ofret  Or.

å relKe ct pasasjerskip med 1,o90 flygere ombord.. Skipct van
ne seilte fra cn kenadisk havn. Alle flygerne skylle til det g
våpen og Uelde en treningstil på minst 12 månedcrobak seg, Un'
fikk cn cv 'eetre yerne plutsclig  oye  på en torpcdp som gcikk
pasasjerakipct. En av mannskapct forte11er at nestroyeren
mellom båten  7  terpcdoen, ' Det ble en terfcrdcfle cksplosjon
rev opp pancorpl°tone på destroyoren. Dc roken letnet, Gå mon
flckk cg lett vi,_keods. Bare 7 mann bl:e :ed1ect. Rcisen fortaat
ringte alarmklokkhn igjen for en •ny ubåt. Denne ble ecnket. B;
kem trygt i hagvn,  100  Mann på -cstroyeren ofrco I
rc,11c 'e 1, c no flygere.

Sjcfce, fos 7, hirdregiment uttalte forleden i Oslokrineleaslar
elser f-r å ketime inn i hirden er at man her et rent rulleb1c1

1isse blir skaffet til veie har man flere eksempler pA fra poli
Olbjern ville unsette on viss herr pedersen i Tonsbere, hirdaechil
inn  1  politict, ELan hadde imidlertld en bettnget dom  på  see,  eec h ,1 R
nes ga da Imskjed om at dommen skulle strykes ut av strcffercel'
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